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ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Privítal poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je
prítomných sedem poslancov podľa prezenčnej listiny. Neprítomní sú poslanci Ervin Csölle
(rodinné dôvody) a Ing. Monika Lászlóová (pracovne zaneprázdnená). Pán starosta
konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za zapisovateľa
určil Ing. Eugena Borbélya. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ondreja Csölleho a
Ing. Zoltána Radványiho. Poslanci v pomere 7/0/0 schválili predložený program rokovania.
Pán starosta informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
10.05.2012. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 18 uznesení. Tieto boli splnené
až na uznesenie č. 96, ktoré uložilo štatutárnemu zástupcovi ŠK predložiť písomnú správu
o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou, o odstránení príčin vzniku a o uplatnení opatrení podľa príslušných platných
právnych noriem, ktoré bolo termínované do 30.06.2012 ešte nebolo odovzdané. Na
predchádzajúcom zasadnutí ešte neboli vyhodnotené zo zasadnutia dňa 16.02.2012 uznesenia
č. 75 (VZN o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci Rohovce – návrh VZN
predložený na dnešné zasadnutie na prerokovanie a schválenie) a uznesenie č. 77 (vykonanie
fyzickej inventarizácie psov držaných a chovaných na území obce Rohovce – sčítanie
vykonané dňa 19.05.2012).

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli predložené žiadne dotazy a námety zo strany poslancov.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta – v tomto bode informoval poslancov podaním Ing. Romana Kriška,
v ktorom žiada o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii pre vydanie
územného rozhodnutia pre individuálnu bytovú výstavbu na parcelách č. 29/1, 29/2, 29/20
a 29/22 registra „C“ v katastrálnom území Rohovce. Stavba „IBV Rohovce“ bude osadená
podľa stavebného riešenia vypracovaného Ing. Robertom Kolesárom, PhD.. Obec Rohovce po
preskúmaní žiadosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a schváleného Územného plánu
obce Rohovce súhlasí so zástavbou uvedených parciel so stavbou „IBV Rohovce“.

Bod č. 4
Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Rohovce,
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Rohovce č. 2/2012
Pán starosta sa k problematike pohrebiska vyjadril v tom zmysle, že v súvislosti
s legislatívnymi zmenami v tejto oblasti bolo bezpodmienečne nutné vypracovať Všeobecne
záväzné nariadenie obce, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Rohovce o prevádzke cintorína, ktoré vychádza z ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve. VZN sa vydáva cieľom upraviť pravidlá prevádzky pohrebiska v obci a s tým
súvisiace práva a povinnosti občanov. Obec v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečuje výstavbu a údržbu cintorína na území
obce a vykonáva správu prostredníctvom odborne spôsobilej spoločnosti AREA s.r.o.
Šamorín. Toto VZN vymedzuje základné pojmy, určuje rozsah platnosti, rozsah služieb
poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebiska, spôsob a pravidlá používaní zariadení pohrebiska, prevádzkovú
dobu pohrebiska, spôsob ukladania ľudských pozostatkov, plán miest na pochovávanie,
spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, cenník služieb, osobitné
ustanovenia k nájmu hrobového miesta a po schválení nahrádza prevádzkový poriadok
schválený uznesením OZ č. 36, ktorý bol schválený dňa 3. apríla 2007 s účinnosťou od 3.
apríla 2007.
Poslanec Dezider Pálffy navrhol stanoviť účinnosť VZN od 1. augusta 2012 tým, že
do konca roka sa ešte spresnia nájomcovia hrobových miest. Od augusta bude potrebné
informovať obyvateľov o VZN na internetovej stránke, na úradnej tabuli, v najbližšom vydaní
časopisu obce a cez relácie v miestnom rozhlase a vyzvať ich, aby sa prihlásili na Obecnom
úrade v záujme spresnenia evidencie hrobových miest. Následne nato, v mesiaci október, keď
ľudia obyčajne navštívia hroby svojich najbližších umiestniť na náhrobných pomníkoch
informačné letáky pre nájomcov hrobových miest. Ďalej navrhol, aby na cintoríne bola
umiestnená informačná tabuľa so všeobecne záväzným nariadením a ďalšími aktuálnymi
informáciami.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili
1) nákup a umiestnenie informačnej tabule v areáli cintorína v termíne do 31. augusta
2012.
2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Rohovce č. 2/2012 podľa predloženého návrhu
s účinnosťou 1. augusta 2012 tým, že nové sadzby nájomného za užívacie právo k hrobu
na cintoríne v Rohovciach na 10 rokov budú uplatnené od 1. januára 2013 (U-98).

Bod č. 5
Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce o označovaní
ulíc a iných priestranstiev a číslovanie stavieb č. 3/2012
Pán starosta podal výklad k tomuto bodu programu. Predmetom tohto VZN je určiť
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Rohovce. Súčasný stav, keď sa na
orientáciu v obci využívajú súpisné čísla jednotlivých domov, je neuspokojivý a ani samotní

obyvatelia obce sa nevedia podľa týchto čísiel orientovať. V záujme lepšej orientácie
obyvateľov obce a návštevníkov, požiarneho zboru, rýchlej zdravotnej služby, polície, firiem
poskytujúcich rôzne služby obyvateľom našej obce a pod. je nutné zaviesť pomenovanie
všetkých ulíc v našej obci a priradiť orientačné čísla jednotlivým domom a iným stavbám.
Orientačné čísla slúžia na účely orientácie na ulici. Každá ulica má svoj vlastný názov, ktorá
sa uvádza na orientačných tabuliach v úradnom jazyku a pod úradným jazykom v jazyku
maďarskom. Každá ulica označená názvom má číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína
číslom 1. Spravidla majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne číslo
a na pravej strane párne číslo. Navrhované názvy ulíc vychádzajú prevažne z názvov
zaužívaných medzi obyvateľmi obce a boli prerokované už na dvoch predchádzajúcich
zasadnutiach Rady OZ a na zasadnutí OZ dňa 16.02.2012. K návrhom do konca mája mali
možnosť sa vyjadriť obyvatelia. Všetky návrhy boli zosumarizované a z týchto Rada OZ
pripravila svoj návrh a tento je teraz predložený OZ na schválenie:
1. Búrkový rad – Viharsor
2. Kostolná ulica – Templom utca
3. Kaštieľska ulica – Kastély utca
4. Krížna ulica – Kereszt utca
5. Úzka ulica – Szők utca
6. Hasičská ulica – Tőzoltó utca
7. Lekárenská ulica – Patika utca
8. Záhradnícka ulica – Kertészkert utca
9. Hlavná ulica – Fı utca
10. Kozí rad – Kecske sor
11. Kasárenská ulica – Kaszárnya utca
12. Spojná ulica – Összekötı utca
13. Školská ulica – Iskola utca
14. Športová ulica – Sport utca
15. Krajná ulica – Szélsı utca
16. Tichá ulica – Csendes utca
17. Malá ulica – Kis utca
18. Krátka ulica – Rövid utca
19. Hlboká cesta – Mély út
Poslanec Ing. Zoltán Radványi sa vyjadril, že nesúhlasí v návrhom názvu ulice
„Kozí rad“, ani „Kozia ulica“ a navrhol ulicu nazvať ulicou Mihálya Restálya a žiadal, aby
bolo hlasované o tomto návrhu.
Poslanci v pomere 3 za/ 4 proti/ 0 zdržal sa hlasovania zamietli návrh Ing.
Zoltána Radványiho nazvať ulicu s rodinnými domami so súpisnými číslami 34 až 76
„ulicou Mihálya Restálya“ a v návrhu VZN ostáva Kozí rad (Kecskesor) (U-99).
Poslankyňa Ing. Katarína Szakálová mala pripomienku, aby v záujme jednotnosti
v návrhu uvedená „Hlboká cesta“ nebola nazvaná „cestou“, ale podobne ako ostatné ulice
„ulicou“.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh Ing.
Kataríny Szakálovej, aby v návrhu VZN uvedená Hlboká cesta (Mély út) nebola
nazvaná „cestou“, ale „ulicou“ Hlboká ulica (Mély utca) (U-100).
Poslanec Karol Szitás navrhol pomenovanie námestí v obci podľa významných osôb
a osobností z histórie obce. Pán starosta sa vyjadril, že to bude potrebné premyslieť
a dodatočne bude možné doplnenie tohto VZN o pomenovanie námestí v obci.

Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová mala pripomienku, že podľa pravidiel
pravopisu maďarského jazyka „sor“ sa píše spolu s názvom, preto správne má byť Kecskesor.
Pán starosta poďakoval za pripomienku a názov ulice v maďarskom jazyku bude takto
opravený vo VZN.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce o o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb č. 3/2012 podľa predloženého návrhu s účinnosťou 1. januára 2013
s Prílohami č. 1 (Zoznam názvov ulíc) a č. 2 (Mapa obce s označením jednotlivých ulíc)
(U-101).

Bod č. 6
Prerokovanie zmeny rozpočtu na rok 2012 a prijatia
preklenovacieho úveru
Pán starosta – podal výklad k uvažovanému prijatiu bankového úveru vo výške
177.405 € na predfinancovanie investičnej akcie „Úprava námestia v obci Rohovce“. V rámci
Opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER č. 3.4.2. Obnova a rozvoj
obcí a opatrenia v rámci ISRÚ MAS 1.1. Obnova a rozvoj obcí sme boli úspešným
žiadateľom na investičnú akciu „Úprava námestia v obci Rohovce“. Na financovanie projektu
v roku 2012 (rok realizácie projektu) budeme potrebovať spolu 177.404,90 € vrátane DPH.
Na základe zmluvy č. 8000013 získame na oprávnené výdavky projektu 149.079,75 €, pričom
nenávratný finančný príspevok sa poskytuje systémom refundácie, preto sme nútení prijať
preklenovací úver. Na ďalšiu časť investičnej akcie (DPH) budeme potrebovať 29.815,95 €,
tieto náklady navrhol riešiť investičným úverom. Aj v tomto prípade budeme môcť požiadať
Ministerstvo pôdohospodárstva o preplatenie časti DPH (pravdepodobne 15 % z 20%), ale až
po finálnom zúčtovaní prostriedkov na základe zmluvy č. 8000013.
Pán starosta – požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004
Z.z. obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak celková
suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Po preskúmaní úverových ponúk VÚB a.s. a Prima banky Slovensko a.s. konštatovala, že
v súlade § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. prijatím návratných zdrojov financovania vo
výške 177.405 € so splatnosťou do štyroch rokov obec neporuší § 17 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu návratných zdrojov financovania
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (U-102).
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili
1) prijatie preklenovacieho úveru vo výške 149.079,75 € poskytnutého zo strany VÚB,
a.s. Bratislava na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „Úprava
námestia v obci Rohovce“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č 8000013

2) zabezpečenie úveru blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke a Záložným právom na pohľadávky z osobitného účtu (U-103).
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili
1) prijatie investičného úveru vo výške 29.815,95 € poskytnutého zo strany VÚB, a.s.
Bratislava na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „Úprava námestia
v obci Rohovce“
2) zabezpečenie úveru blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke a Záložným právom na pohľadávky z osobitného účtu (U-104).
Pán starosta podal výklad k predloženému návrhu na zmenu rozpočtu obce Rohovce
na rok 2012 s rozpočtovým opatrením č. 3. Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo spracované
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a bol zohľadnený aj Vnútorný predpis č. 4/2009 o
postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce. Návrh 3. úpravy rozpočtu bol predložený na schválenie
v podrobnom členení podľa zdrojov a rozpočtových položiek. Celkový objem príjmov sa
navrhuje zvýšiť oproti rozpočtu po 2. zmene o 181.672 €. Toto zvýšenie pozostáva z
transferov zo štátneho rozpočtu 2.767 €, z prevodu z rezervného fondu na nákup kosačky
o 1.500 € a najvýznamnejšou položkou zvýšenia príjmovej časti je návrh na prijatie úveru na
predfinancovanie investičnej akcie „Úprava námestia v obci Rohovce“ vo výške 177.405 €.
Na spolufinancovanie predmetného projektu má obec podpísanú „Zmluvu o poskytovaní
nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou“ na sumu
149.079,75 € (100 % oprávnených nákladov bez DPH) z toho 80 % má byť z fondov EÚ a 20
€ z prostriedkov ŠR. DPH sa prefinancuje po ukončení akcie podľa pokynov PPA na základe
osobitnej žiadosti. Návrh zvýšenia celkových výdavkov oproti rozpočtu po 2. zmene je vo
výške 183.302 €, z čoho najvýznamnejšiu položku tvoria kapitálové výdavky na spomenutý
investičný projekt vo výške 177.405 €, ďalej zvýšenie bežných nákladov z transferov zo ŠR
vo výške 2.767 € a náklady obce spojené s prijatím úveru vo výške 3.130 €.
Pán starosta – požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k návrhu 3. úpravy rozpočtu Obce Rohovce na rok 2012.
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – návrh 3. úpravy rozpočtu obce
Rohovce na rok 2012 bol zostavený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bežný rozpočet je
prebytkový vo výške 3.651 €, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 180.005 €.
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prevodom z rezervného fondu vo výške 2.600 €
a z prijatého dlhodobého úveru vo výške 177.405 €. Celkový rozpočet je prebytkový vo výške
3.789 €. Návrh úpravy rozpočtu obce s Rozpočtovým opatrením č. 3 doporučuje Obecnému
zastupiteľstvo zobrať schváliť v predloženej podobe.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predloženej 3. úprave rozpočtu obce Rohovce na
rok 2012 (U-105).
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
obce Rohovce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3
1) v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
2) v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na

konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel
daru do rozpočtu obce (Usmernenie k aplikácii § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. zo dňa 14.12.2009) podľa predloženého návrhu:

Rekapitulácia
Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy – spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky – spolu
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

Pôvodný
rozpočet

2012
v€

Rozpočtové
opatrenie
č. 1

Rozpočtové
opatrenie
č. 2

Rozpočtové
opatrenie
č. 3

v€

v€

v€

325 735

508 969

554 385

557 152

9 660

9 660

9 871

9 871

335 395

518 629

564 256

567 023

283 075

287 835

331 718

334 972

46 585

225 197

225 757

228 400

329 660

513 032

557 475

563 372

+ 5735

+ 5 597

+ 6 781

+ 3651

0

0

0

0

0

0

2 600

180 005

0

0

- 2 600

- 180 005

0

138

1 238

180 143

0

0

0

0

0

+ 138

+ 1 238

+ 180 143

335 395

518 767

565 494

747 166

329 660

513 032

560 075

743 377

Bežný rozpočet je prebytkový (+3.651 €), kapitálový rozpočet je schodkový (-180.005 €).
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý z prijatého dlhodobého úveru (177. 405 €) a
prevodom z rezervného fondu (2.600 €). Celkový rozpočet je prebytkový (+ 3.789 €) (U-106).

Bod č. 7
Príprava Obecného dňa 2012
Pán starosta – podal informáciu o príprave a programe Dní obce 2012. Prvý deň, v
piatok bude v znamení športu a ochutnávky gastronomických špecialít, prebehne na
športovom ihrisku od 15.00 hodiny do 23.00 hodiny. Bude to športové popoludnie pre malých
a veľkých, v priebehu ktorého budú detské hry, šašo Dudó, ukážkové cvičenie hasičov,
predstavia sa miestni jazdci, poľovníci a lukostrelci. Súťaž e.on-u v rodinnom futbale za
účasti 32 rodinných družstiev a súťaž vo varení „halászlé“ (max. pre 12 družstiev) o hodnotné
ceny sa začnú o 16.00 hod., následne bude ochutnávka „halászlé“ na lístkový predaj
v hodnote za 1,00€/porcia. Oficiálne vyhodnotenie bude o 20.00 hodine. Každé družstvo musí
uvariť minimálne 5 litrov maximálne 15 litrov „halászlé“ z vlastných polotovarov podľa
vlastnej chuti. Aj v tomto roku budú porotou vyhodnotené družstvá na 1.-3. mieste (finančné
ohodnotenie 300, 200, 100 €) a cena obecenstva (100 €). Pre verejnosť budú nachystané 2
kotle guláša, ktorý si ľudia môžu zakúpiť na lístky za 1,50€/porcia, pivo bude za 0,50 €/0,5
l a Jukola za 0,30€/0,5 l. O 18.00 hodine sa začne cestný beh na trati cca. 4 km. Po skončení
programov nasleduje voľná zábava. Konštatoval, že treba pripraviť terén, trať behu ako aj
stoly a lavice a vyznačenie miest pre účastníkov jednotlivých súťaží a divákov. Predprípravu
zabezpečili a zabezpečia pracovníci obce (kosenie, príprava terénu, donáška čapovacích

zariadení, pivného stanu, javiska, stolov, lavíc zo susedných dedín, príprava lístkov do
tomboly), ale požiadal poslancov, aby tak ako v predošlých rokoch pomáhali pri
zabezpečovaní akcie. Informoval prítomných o presnom harmonograme prípravných prác
a o následných upratovacích prácach. Povedal, že vzhľadom na predpovede počasia pivný
stan bude postavený len v sobotu doobeda pred kultúrnym domom.
Ďalej informoval poslancov o programe druhého dňa, ktorý sa začne od 18.00 hodiny:
miestna tanečná skupina Happydance, tanečná skupina Sunshine z Vydrian, miestny spevácky
zbor ľudových piesní, speváčka Karolina Lelkesová, od 20.00 hodiny folklórna skupina
Pósfa, od 21.00 hodiny začiatok pouličnej zábavy, do tanca hrá skupina Remix. O 22.00
hodine vystúpi duo Betty Balássy a Feri Varga z Maďarska. Od 23.00 hodiny pokračuje
pouličná zábava až do piatej hodiny rannej. Približne o 0.30 hodine bude losovanie tomboly
o hodnotné ceny (hlavná cena: elektrický skúter). O chutné jedlá a občerstvenie počas celého
podujatia sa postará tím Tibora Csenkeyho zo Šamorína.

Bod č. 8
Rôzne
8.1. Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – predložila poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012. Pri zostavovaní plánu kontrolnej
činnosti vychádzala zo zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje rozsah kontrolnej činnosti.
Kontrolnú činnosť zameriava na kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu
príjmov a výdavkov obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane
nariadení obce a kontrolu plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Po plánu
na 2. polrok 2012 zahrnula 7 kontrol a a vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na
roky 2013-2015.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Plán kontrol
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012 (U-107).
8.2. V ďalšom sa ujal slova pán starosta a oznámil, že prácami na obidvoch
projektoch „Úprava námestia v obci Rohovce“ a „Protipovodňová ochrana územia pred
vnútornými vodami v obci Rohovce“ začneme ihneď po 9. júli 2012, aspoň podľa prísľubu
dodávateľa stavebných prác. Prioritami v prípade budovania uličných vpustí a vsakovacích
šácht budú lokality na poštovom dvore a pred bytovým domom súpisné číslo 350. Pán
starosta ďalej uviedol, že sa ohlásila stavebná firma z Maďarska, ktorá ponúkla asfaltovanie
cesty za výhodnú cenu 12 €/m². Po dohode s miestnym Urbariátom bola položená asfaltová
plocha 200 m² v priestoroch pred vchodom do areálu futbalového ihriska a do areálu
Urbariátu a dodatočne sa ešte dovezie štrk „makadám“ na úpravu parkovacích plôch. Náklady
týchto prác budeme znášať s Urbariátom na 50 – 50 %. Ohlasy na druhé číslo obecného
časopisu Hlásnik ešte neboli zo strany obyvateľstva, ale vyšlo v náklade 450 kusov a bolo
doručené obyvateľom v dňoch 25. a 26. júna. K futbalu pán starosta dodal, že boli do
súťažného ročníka 2012/2013 prihlásené družstvá dospelých (pravdepodobne ostanú v I.
triede, nakoľko Okoč-Sokolec nemuselo vypadnúť z V. ligy) a mladších žiakov. Dorastenci,
z ktorých sa nepodarilo zostaviť samostatné družstvo z domácich hráčov pôjdu na ročné
hosťovanie do Blatnej n/O, ale trénovať budú v Rohovciach a domáce zápasy budú hrať
v Rohovciach ako predzápas dospelých.
Nakoľko sme program rokovania vyčerpali pán starosta záverom poďakoval za
účasť a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa
04.07.2012
Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1) nákup a umiestnenie informačnej tabule v areáli cintorína v termíne do 31. augusta
2012,
2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Rohovce č. 2/2012 podľa predloženého návrhu
s účinnosťou 1. augusta 2012 tým, že nové sadzby nájomného za užívacie právo k hrobu
na cintoríne v Rohovciach na 10 rokov budú uplatnené od 1. januára 2013.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

zamieta
návrh Ing. Zoltána Radványiho nazvať ulicu s rodinnými domami so súpisnými číslami
34 až 76 „ulicou Mihálya Restálya“ a tak v návrhu VZN ostáva Kozí rad (Kecskesor).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh Ing. Kataríny Szakálovej, aby v návrhu VZN uvedená Hlboká cesta (Mélyút)
nebola nazvaná „cestou“, ale „ulicou“ Hlboká ulica (Mély utca).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce o o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb č. 3/2012 podľa predloženého návrhu s účinnosťou 1.
januára 2013 s Prílohami č. 1 (Zoznam názvov ulíc) a č. 2 (Mapa obce s označením
jednotlivých ulíc).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu návratných zdrojov financovania
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1) prijatie preklenovacieho úveru vo výške 149.079,75 € poskytnutého zo strany VÚB,
a.s. Bratislava na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „Úprava
námestia v obci Rohovce“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č 8000013
2) zabezpečenie úveru blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke a Záložným právom na pohľadávky z osobitného účtu.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1) prijatie investičného úveru vo výške 29.815,95 € poskytnutého zo strany VÚB, a.s.
Bratislava na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „Úprava námestia
v obci Rohovce“
2) zabezpečenie úveru blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke a Záložným právom na pohľadávky z osobitného účtu.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 105
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predloženej 3. úprave rozpočtu obce Rohovce na
rok 2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 106
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
obce Rohovce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3
1) v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
2) v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel
daru do rozpočtu obce (Usmernenie k aplikácii § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. zo dňa 14.12.2009) podľa predloženého návrhu:

Pôvodný
rozpočet

Rekapitulácia

2012
v€

Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy – spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky – spolu
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

Rozpočtové
opatrenie
č. 1

Rozpočtové
opatrenie
č. 2

Rozpočtové
opatrenie
č. 3

v€

v€

v€

325 735

508 969

554 385

557 152

9 660

9 660

9 871

9 871

335 395

518 629

564 256

567 023

283 075

287 835

331 718

334 972

46 585

225 197

225 757

228 400

329 660

513 032

557 475

563 372

+ 5735

+ 5 597

+ 6 781

+ 3651

0

0

0

0

0

0

2 600

180 005

0

0

- 2 600

- 180 005

0

138

1 238

180 143

0

0

0

0

0

+ 138

+ 1 238

+ 180 143

335 395

518 767

565 494

747 166

329 660

513 032

560 075

743 377

Bežný rozpočet je prebytkový (3.651 €), kapitálový rozpočet je schodkový (180.005 €).
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý z prijatého dlhodobého úveru (177. 405 €) a
prevodom z rezervného fondu (2.600 €). Celkový rozpočet je prebytkový (3.789 €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Ondrej Csölle

..................................................
Ing. Zoltán Radványi

Zapísal:

..................................................
Ing. Eugen Borbély

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

